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(Pre)textos perifèrics:

Més història de la filosofia (filosofia II) [1]
Xavier Riera Ramis
DEPARTAMENT DE FILOSOFIA

IES PAU CASESNOVES. INCA

SIMPATIA per la filosofia i per la seva 
història és segurament tot el que es 
necessita per seguir aquesta sèrie, que 
té un antecedent en números anteriors 
(Un [pre]text per [des]centrar autors). 
Es tracta de llegir textos de la tradició 
filosòfica per veure que poden servir per 
pensar qüestions que als nostres alum-
nes i les nostres alumnes poden arribar 
a interessar, des del convenciment que, 
no només tota selecció és casual, sinó 
que tota interpretació és discutible.

Hom recorda quan aprenia de Hume i 
de Sartre al darrer curs de l’Institut, però 
els successius retalls que han afectat 
la història de la filosofia els ha relegat a 
ser auxiliar de la transició de Descartes 
a Kant en el cas del primer, i, amb sort, 
llegir-ne alguns textos a primer de batxi-
llerat en el cas del segon. Quan precisa-
ment des d’aquí es planteja la necessitat 
de recórrer els marges, el cas serveix per 
notar com determinats autors centrals 
perden aquesta condició per qüestions 
de necessitat expositiva però també per 
algunes arbitrarietats.

Parlarem ara dels sofistes i dels cínics, 
personatges secundaris en la posada en 
escena de la constitució de la filosofia 
clàssica (Plató és el referent) i cal tenir 
en compte que darrera tota selecció s’hi 
escolen preferències (Plató en relació als 
sofistes però també dels sofistes en rela-
ció, per exemple a Demòcrit). I darrera 
aquestes preferències, cosa que enca-
ra és més sagnant, se silencien pensa-
ments. Allò que resta en silenci és sem-
pre més que allò que es pot dir, i per això 
aquests escrits són també una reivindi-
cació de, i una invitació a, la història de 
la filosofia, a les històries de la filosofia, a 
altres històries de la filosofia (de les filo-

sofies). Intentarem trobar pistes d’interpretació cultural també, amb el temps, en 
l’epicureisme i l’estoïcisme, en l’edat mitjana més heterodoxa, Moro, Montaigne, 
en la il·lustració i en allò que puguem trobar de més contemporani.

I el començament ja és un tant desesperant, perquè sembla com si ignorem 
tots aquells protagonistes que iniciaren la història que contam: els filòsofs de la 
natura, un seguit de pensadors que van ser caracteritzats de presocràtics per 
la historiografia ulterior. Cronològicament pensaren abans de Sòcrates, però 
el que interessa és que pensaren fonamentalment quan res no es pensava 
d’aquella manera que vengué a ser la filosòfica, que forçaren els límits de la raó 
humana i que obriren paisatges molt nous. La filosofia no començà amb Plató, 
ni amb els sofistes, ni tan sols amb Sòcrates. Fins i tot n’hi ha, com Demòcrit, 
que no són presocràtics. Vet aquí un entramat complicat ja.

ElS SoFISTES o l’AMBIgüITAT d’ANTÍgoNA
Antígona és una d’aquestes imatges literàries que han forçat la imaginació 
dels homes i les dones i n’han estimulat la reflexió al llarg de la història de la 
nostra cultura. L’heroïna s’enfronta a Creont per tal de donar sepultura seguint 
els rituals al seu germà, cosa que no li és permesa per les lleis de la ciutat. La 
rebel·lió d’Antígona ha volgut presentar-se com la reivindicació d’aquells drets 
més fonamentals contra la tirania; el seu valor, emperò, segurament rau en el fet 
que la història és oberta i permet moltes interpretacions. De totes ens quedam 
amb aquella que no resol el conflicte: la tensió entre el dret natural i el dret de 
la ciutat (deixant de banda la filiació religiosa del pretès dret natural). Per una 
banda, la voluntat d’Antígona interpel·la a la humanitat per denunciar la injus-
tícia de la llei positiva, de la justícia legal (motiu que en temps de debat sobre 
la memòria històrica no deixa de mostrar la seva força). Per altra banda, Creont 
vol fer valer la llei decidida pels homes (i les dones?) enfront als interessos indi-
viduals naturalitzats. Qüestions com la discussió entorn a la fonamentació dels 
drets humans es mouen en aquest escenari ambivalent.

Aquest és l’escenari on els sofistes representen i inventen el seu paper: signifi-
quen la discussió privilegiada sobre els afers que afecten a la convivència entre 
els homes. El relat els ha relegat a  ser comparsa de Sòcrates en els diàlegs 
platònics i les seves caracteritzacions sempre van carregades de connotacions 
negatives (el pol positiu és el filòsof atenès). Fins i tot en el llenguatge comú ha 
perdurat: el diccionari defineix sofista com aquella “persona que empra argu-
ments capciosos” (això és, enganyosos). A més, cobren pels seus ensenyaments 
(però és que eren metecs, estrangers a Atenes, sense dret a la propietat).

No obstant això, són un grup de pensadors (molt heterogeni, per cert, de manera 
que es fa difícil establir constants) que tematitzaran la democràcia. Reivindica-
ran l’essencial igualtat entre els éssers humans, subratllaran el caràcter conven-
cional dels costums i les lleis, desconfiaran de la possibilitat d’assolir qualsevulla 
veritat, apel·laran, ara a la llei, ara a la natura... amb la mateixa ambigüitat que 
trobam en el relat d’Antígona, relat que té com a espai absolutament necessari 
la ciutat. La ciutat democràtica. Per això són pensadors a qui hem d’atendre 
amb especial interès, en la mesura que tracen les problemàtiques fonamentals: 
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el seu valor i els seus límits.

Tots ells són educadors (professionals de l’educació, treballadors de l’ensenyament) 
que ensenyen allò que no pot ser ensenyat segons la rígida tradició: la virtut; per 
això són dissolvents dels valors conservadors i eixamplen la possibilitat del progrés 
social. Ensenyen retòrica i dialèctica: arts de l’eloqüència i l’argumentació. De 
Gòrgies conservam aquest fragment, d’un Elogi a Helena:

«Si fou la paraula la que persuadí Helena i en guanyà la seva ànima, la seva 
defensa resultarà fàcil. En el discurs rau un gran poder que realitza les obres 
més divines per mitjà de l’element més petit i menys visible. [...]

L’encantament provocat per les paraules pot suscitar el plaer i evitar el dolor, 
car la seva força unida al sentiment de l’ànima assossega, persuadeix i aliena 
mitjançant la seva màgia.

Que la persuasió, quan s’afegeix al discurs, pot també generar en l’ànima 
aquella impressió que hom desitgi, es palesa, [...] en segon lloc, en les dis-
putes jurídiques, en les quals un discurs pot inclinar i persuadir una multitud 
per l’habilitat de la seva composició i no per la veritat de les seves raons; en 
tercer lloc, en els debats filosòfics, en els quals la rapidesa del pensament es 
manifesta fàcilment en el canvi d’opinions.

 El poder del discurs sobre la constitució de l’ànima es pot comparar a l’efecte 
de les drogues sobre l’estat corporal.  Així com, quan aquestes expulsen els 
diferents humors de l’organisme, aconsegueixen posar fi a la malaltia o a la 
vida, semblantment s’esdevé en el discurs: diferents paraules aconsegueixen 
despertar dolor, plaer o bé temor, o també, mitjançant una persuasió nociva, 
hom pot narcotitzar i fetillar l’ànima.»

El pretès capciosament de l’argu-mentació sofista segurament rau amb què su-
bratllen la possibilitat d’argumentar en un sentit i en l’altre, com si el llenguatge 
fos un joc en què la veritat quedàs compromesa. Certament Gòrgies és qui amb 
més força formula l’escepticisme sofísta (“res no existeix”) però a la vegada afir-
ma un compromís que està per damunt del compromís amb una pretesa veritat: 
amb l’ésser humà i amb el llenguatge. El text constitueix una apologia d’Helena, 
tema que ja és polèmic a l’Atenes de l’època. Efectivament n’Helena, raptada per 
Paris, s’hi situava la responsabilitat de la guerra de Troia, fet fundacional en la 
manera com la ciutat s’entenia. El sofista l’exculpa i per fer-ho fa una lloança de la 
paraula i del seu poder, la paraula és capaç de moldejar les ànimes dels humans, 
segons la voluntat de qui les diu: de tal manera Helena hauria estat persuadida. 
En l’actuació dels advocats s’hi manifesta de forma preferent aquesta possibilitat, 
capaços de defensar o acusar en un plet, segons qui sigui el seu client. De tal ma-
nera que la paraula actua en la ment com una droga sobre el cos: pot guarir i pot 

enverinar. Però sobre aquesta línia hi 
subjau un detall: es tracta “de suscitar 
el plaer i evitar el dolor”. No és un joc 
en el qual no importa el resultat sinó 
que Gòrgies subratlla el paper fona-
mental de la paraula en les relacions 
humanes. Evidencia el seu valor i ens 
alerta dels seus perills.

Avui en dia, la pràctica democràtica 
de la ciutadania tal i com s’entenia a 
Atenes ha estat exiliada i és en l’àmbit 
econòmic, a la publicitat, i en la políti-
ca representativa i representada com 
a espectacle, on el joc simbòlic am-
bivalent s’ha entronitzat. La paraula 
persuasiva es posa al servei dels inte-
ressos privats i no importa qui tengui 
la raó sinó qui és capaç de convèncer. 
Algú podrà objectar: es podia convèn-
cer de quelcom?

El que importa no és el quelcom si-
nó el convèncer, i els sofistes cons-
titueixen un exemple de l’esforç de 
l’ésser humà per dir les possibilitats 
de la convivència: si bé en Antígona 
ens resulta antipàtic el tirà que li ne-
ga poder enterrar al seus morts (un 
dret sagrat o un dret humà?), no deixa 
de ser un requeriment pensar el valor 
dels acords que fan possible el viure 
junts més enllà de la tradició.

ElS CÍNICS I lA 
SUBVERSIÓ dE lA 
NoRMAlITAT
Segons els Diccionari de la llengua ca-
talana de l’IEC, cínic és “allò relatiu o 
pertanyent a la doctrina del cinisme”. 
Cinisme és “la doctrina de l’escola fi-
losòfica dels cínics, fundada per Antís-
tenes, deixeble de Sòcrates. Fins aquí 
ens movem en els llindars de la història 
de la filosofia. Però tots segurament 
entenem una cosa menys acadèmica. 
La segona accepció del DIEC2 també 
ens informa que cinisme, és la quali-
tat de “cínic”, aquell que, “impúdica-
ment, fa gala de menysprear els valors 
morals”. El cínic és obscè descarada-
ment, un pocavergonya que menteix 
o es comporta enutjosament. Si el 

Fragment de "l'Escola d'Atenes" Pintada per Rafael Sanzio
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nostre parlar s’ha remuntat a l’antiguitat 
clàssica per caracteritzar una manera de 
ser i de fer és perquè hi ha una relació 
amb el que deien i el que feien aquests 
filòsofs. Efectivament si atenem al que 
sabem d’Antístenes, Diògenes, Crates i 
alguns altres hi trobam cosa de filosofia 
però també cosa de provocació (o, ben 
bé, una cosa amb l’altra).

Textos dels cínics, pròpiament no en 
tenim, però tenim una valuosa recopi-
lació de situacions i de  expressions re-
gistrades per Diògenes Laerci, qui en la 
seva Vides i opinions dels filòsofs més 
il·lustres, dedica vàries de les biografies 
als cínics. Biografies ben bé no són, sinó 
que són un corol·lari d’anècdotes, episo-
dis i sentències redactades cinc segles 
desprès de la mort de Diògenes cínic, i 
que, per tant, ofereixen poques garan-
ties de ser autèntiques. Cal parar esment 
que aquesta és la forma que tenim per 
saber coses de les vides de gran part 
dels pensadors de l’antiguitat: els grecs 
no fan biografia com la fem nosaltres si-
nó que fan una cosa que tal vegada sigui 
més significativa. Conten coses. I aques-
tes anècdotes evidencien una de les ca-
racterístiques de la filosofia grega (que 
s’accentua en determinats moviments): 
la vessant pràctica de la mateixa. La fi-
losofia es viu. Quan nosaltres entenem 
moltes vegades la filosofia com un exer-
cici teòric amb escasses aplicacions a 
la vida, els grecs ens recorden que la 
filosofia té repercussions sobre el viure. 
És per això segurament que no podem 
passar de puntetes per un curs d’història 
de la filosofia.

Les anècdotes dels cínics són ferotge-
ment divertides ja que ens mostren uns 
individus que fan befa de la conven-
ció social, dels costums i la moral, de 
la seriositat de les escoles filosòfiques 
més acadèmiques, de la riquesa i de 
l’autoritat. Cerquen la provocació i ac-
centuen la llibertat (una llibertat alegre) 
de la raó, i del cos, enfront a la normali-
tat àtona i avorrida. És cert que és difícil 
articular una filosofia cínica ja que no 
constitueixen una escola ni un sistema, 
sinó que trobam una sèrie de pensadors 

amb una actitud vital que té un aire 
de família: l’humor àcid i filosòfic dels 
cínics. Cínic deriva de kyon, ca, i és 
que se’ls insulta quan paradoxalment 
ells (i elles, perquè hi ha elles) es rei-
vindiquen cans. Carlos García Gual ha 
fet un recomanable estudi introducto-
ri a les vides dels cínics de Diògenes 
(Laerci) i l’ha titulat “La secta del pe-
rro” (Alianza Editorial). Són els cínics:

«[Diògenes] En arribar a Atenes en-
trà en contacte amb Antístenes. Tot 
i que aquest intentà rebutjar-lo per-
què no admetia a ningú en compa-
nyia seva, el va obligar a admetre’l 
per la seva perseverança. Així una 
vegada que aixecava envers ell el 
seu bastó, Diògenes li oferí el cap 
i digué: “Pega! No trobaràs un pal 
tan dur que m’aparti de tu mentre 
cregui que dius quelcom important”. 
Des d’aleshores fou deixeble seu, i, 
com exiliat que era, va adoptar una 
manera de viure frugal.

Observant un ratolí que corria d’aquí 
cap allà, segons conta Teofrast en 
el seu Megàric, sense preocupar-se 
d’un lloc per  a dormir i sense pre-
ocupar-se per l’obscuritat o de per-
seguir qualsevulla de les comoditats 
convencionals, va trobar una solució 
per adaptar-se a les seves circums-
tàncies. [...]

Veient una vegada a Mègara els ra-
mats protegits amb pells, mentre 
que els infants anaven nuus, comen-
tà: “És millor ser el me que no pas 
el fill d’un megarense”. [...] Qualifi-
cava els demagogs de servents de la 
massa i les corones d’eflorescència 
de la fama. Es passejava durant el 
dia amb una làmpada encesa, dient: 
“Cerc un home”.»

L’actualitat dels cínics i d’un cinisme 
filosòfic segurament rau en la neces-
sitat de la transgressió de tot ordre 
social que s’esclerotitza, que fa de 
la hipocresia la normalitat i eleva el 
costum (allò que sempre s’ha fet) i la 
resignació (les coses sempre han es-
tat així i no poden ser d’altra forma) a 

manera de fer i manera de ser.

En el fragment trobam una carac-
terització del Diògenes cínic a partir 
d’algunes actituds fonamentals. En 
primer lloc, en relació a la volun-
tat de saber: Antístenes el rebutja, 
però ell insisteix perquè sap que 
l’aprenentatge és costós i requereix 
de l’esforç. No es tracta d’atendre  la 
duresa del mestre sinó la constata-
ció i reconeixement què allò valuós, 
allò veritable, a vegades es resisteix, 
i només la disposició a l’esforç ens hi 
pot conduir. Amb les i els alumnes no 
podem fer sempre fàcil i divertit allò 
que aprenem junts, sinó acompanyar 
en el procés.

En segon lloc, la frugalitat material: 
viure com un exiliat, que no és mai 
a la seva pàtria (una pàtria que els 
cínics, declarats cosmopolites, no te-
nen) i que no diposita en el benestar 
material la seva felicitat.

Al darrer paràgraf, una successió 
d’idees força que poden ser perfec-
tament traslladades a les nostres so-
cietats: l’escàndol de la misèria quan 
hi ha recursos suficients, el paradoxal 
segrest de la política per una opinió 
pública que no és pública ni és opi-
nió, i la banalitat de l’èxit i el triomf.

Finalment una imatge que Nietzche 
recuperarà: aquest Diògenes cercant 
homes, a plena llum del sol, amb una 
làmpada encesa, enmig del mercat i 
que evidencia l’insult del filòsof als 
seus contemporanis: vosaltres no sou 
homes, sou gent, sou multitud, en tot 
cas però, la humanitat és quelcom 
que s’ha d’articular. Efectivament, 
quan durant aquest curs s’ha com-
memorat el 60 aniversari de la pro-
clamació dels Drets Humans, la reali-
tat del seu incompliment ens mostra 
la inhumanitat d’aquells i aquelles 
a qui no són reconeguts i també la 
inhumanitat d’aquells qui no se’ls 
reconeixen: encara no som humans, 
doncs; és necessari cercar-nos.


